
؟ يعين لو  فإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها مخسمائة دينار ؟ أليس كذلك

، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده ؟ وهلذا  إنسان جىن على شخص وقطع يده قلنا عليه مخس مائة دينار

 أورد التشكيك يف هذه املسألة أبو العلى املعري فقال:

  يد بخمس مئين أسجدا ودعت   ما بالها قطعت في ربع دينار                         

  تناقض ما لنا إال السكوت له      نستعيذ بموالنا من النار                             

ذا  ؛ ألنه إ ، وجه التناقض عنده ؟ أنا كيف يدي مخس مائة دينار وتقطع بربع دينار هذا تناقض فقال تناقض

كانت يدي بربع دينار فال تقطع بسرقة مخسمائة دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها بربع دينار وإال 

  ؛ ولكن ردوا عليه فقالوا: فتناقض

  قل للمعري عار أيما عار          جهل فتى وهو عن ثوب التقعان                          

  ا وديت        لكنها قطعت في ربع ديناريد بخمس مئين عسجد                

  حماية النفس أغالها وأرخصها   حماية المال فافهم حكمة الباري ؛                

  ؛ ال إله إال اهللا ! يقول : شف اجلواب واضح ؟ ال

  قل للمعري عار أيما عار         جهل الفتى وهو عن ثوب التقعان              

  عبادة ؛ يعين ما عنده علم وال

  يد بخمس مئين عسجدا وديت       لكنها قطعت في ربع دينار                

  حماية النفس أغالها وأرخصها   حماية المال فافهم حكمة الباري ؛               

 ، يف بيت األخري يعين أا جعلت ديتها مخسمائة دينار محاية للنفوس حىت ال جيرتئ أحد على النقطة يف األخري

؛ وقطعت يف ربع دينار محاية لألموال حىت ال جيرتئ أحد على السرقة، وهذا جواب واضح  قطع أيدي الناس

  معقول، يف جواب آخر  يشبه أن يكون أدبيا قال: 

  ؛ إنها لما خانت هانت    ولما كانت أمينة كانت ثمينة               

؛ وملا كانت أمينة كانت مثينة كانت قيمتها   هانت وقطعت بربع دينار ، واضح ؟ ملا خانت مباذا خانت ؟ بالسرقة

يف الواقع هلؤالء الذين يريدون مثل هذه الشبهة وإال فإننا نعلم علم  ؛ وعلى كل حال هذه  كم ؟ مخسمائة دينار

 قطعوا أيديهما ))(( فاقوله تعاىل:  اليقني أن اهللا ال يفرق بني شيئني إال بينهما فرق أوجب التفريق يف احلكم .

فيه خالف؛  ، السارق الذي سرق ليس له يد اليمىن فهل تقطع اليسرى أو ال ؟ إذا قدر أنه ليس له يد اليمىن

ا جاء يف تصريح اآلية اليمىن فقط وال تقطع ؛ ألن اهللا إمنا نص على اليمىن فقط يعين إمن منهم من يقول: ال تقطع



؛ كما قالوا إن  ؛ أليس كذلك ؟ وهذا ال يقطع نا عليه منفعة اليدين كلتيهما؛ وألننا إذا قطعنا اليسرى فوت اليسرى

عني األعور ال تفقع بعني الصحيح يعين رجل أعور عنده عني اليمىن فقط فقع عني السليم اليمىن هل تفقع عينه 

 عني اليمىن فقع ، ال بالعكس األعور ليس عنده إال ؟ أو ما فهتم ؟ السؤال: رجل سليم العينني فقع عني األعور

؛ ال نفقع ألننا إذا فقعنا عينه فوتنا  عني رجل اليمىن وهو سليم هل نفقع عني األعور ؟ املشهور من املذهب ال

وعني األعور تؤدي  )) العين بالعين ((عليه البصر كله وهو مل يفوت البصر على اين عليه وقد قال اهللا تعاىل: 

ألن ؛ بعض العلماء يقول إذا مل يكن للسارق إال يد اليسرى فإا ال تقطع  ؛ فأقول إن البصر كله فال مساواة

ذلك يفوت عليه منفعة اليدين؛ ولذلك أمر اهللا عزوجل يف قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف 

ذلك فهو ؛ فمنهم من يقول ال تقطع يد اليسرى ومنهم من يقول تقطع وإذا فوتنا عليه  مجيعا. لئال تتعطل ..

  الذي جنا على نفسه بأننا إمنا قطعناها أليش ؟ ألنه هو الذي جنا على نفسه؛ واملسألة تتجادف فيها األدلة .

إذا كانت اليمىن  ، ما نقطع الرجل . ، هذه ألنه ليست من جنسها إذا مل يكن له يدان هل نقطع رجله ؟ ال

نقطعها ونقطع اليد اليسرى السليمة بل نقطع الشالء  ، وال نقول إننا ال تقطع شالء نقطعها ؟ تقطع فهي عامة

هل جيب عليه عند القطع أن نفعل ما نزيف الدم أو نرتكه ينزل الدم وميوت ؟  فاقطعوا أيديهما )) ((قوله:  .

هل جيوز أو يلزم أن نبنج  قطع اليد . ؛ ألن املقصود ، جيب أن نفعل ما مينع نزيف الدم وأال ندعه ليموت األول

خبالف القصاص، ال حظوا  ، جيوز أن نبنج هذا ألنه حيصل القطع مع البنج عادة السارق عند قطعه ؟ جيوزهذا 

لو أن رجال قتل إنسانا وحكمنا بالقصاص وقال بلج يده لنقطع يد اجلاين فإننا ال نبنجه بل نذيقه األمل كما أذاق 

بأن يأتون بالزيت يغلونه على النار فإذا قطعت  ؛ وهذا فرق واضح؛ فيما سبق حيسمون الدم هو أملا للمجين عليه

؛ لكن يف زمننا اآلن الطب ترقى وأنه  اليد غمس طرف الذراع يف هذا الزيت وإذا انغمس تسدتت أبواب العروق

؛ والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة إليقاف الدم ألن املقصود  ميكن إيقاف الدم بدون هذه العملية

د حصل فإذا وجدنا طريقا ميكن فيها إيقاف الدم غري احلسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما هو إتالف اليد ق

نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه ال  طيب إذا سرق مرة أخرى هل نقطع غري اليمىن ؟ سبق فإننا نستعمله .

واحدة فإن قطعناها أول مرة مث تقطع إال اليد اليمىن يعين لو سرق عشرين مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إال يدا 

أن  ((؛ لقول اهللا تعاىل يف احملاربني:  سرق مرة ثانية فإا تقطع رجله اليسرى ال يده اليسرى بل رجله اليسرى

يكون اليد اليمىن والرجل اليسرى لئال يتعطل جانب منه كامل عن املنفعة  تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ))

.  



سرق ثالثا ؟ فقد قال بعض أهل العلم، املسألة األوىل قد ذكرنا بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد  فإن

فال يقطع ولو تكرر عشرين مرة ال يقطع  , ألن اهللا إمنا أباح قطع اليد اليمىن فقط واألصلح؛ القطع فإنه ال يقطع 

فعلنا ما يندفع به األعضاء أما أن نقطع شيئا من أعضاءه  .و لكن إذا مل يندفع أذاه إال باحلبس أ إال اليمىن فقط

؛ لكن الشهود عندنا يف املذهب أنه تقطع رجله اليسرى إحلاقا  وجل إمنا ذكر قطع اليد يدا واحدة فقط واهللا عز

بقى عنده ؛ كم ي ، وقال بعض العلماء إا تقطع يده اليسرى فإن سرق الثالثة فإنه ال يقطع له مبن ؟ باحملاربني .

؛  ؛ ويش الباقي ؟ ما بقي شيء ؛ فإن سرق رابعة فقال بعض أهل العلم إنه تقطع رجله اليمىن رجل واحدة ؟

فإن سرق اخلامسة ؟ مسع أهل العوام رجل حيدث يف املسجد وقال هذا القول قال تقطع اليد اليمىن مث رجله 

قال العام البادي قال مباذا يسرق وما له ال يدين وال ؛ ف اليسرى مث اليد اليسرى مث الرجل اليمىن مث إن سرق قتل

رجلني ؟ لكن ميكن يسرق ألنه باقي عنده ذراع ويستطيع حيوش املال بيده ؛ على كل حال الذي يظهر أننا ال 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: احلكمة يف  نتعدى حد احملاربني يعين نقطع اليد اليمىن فإن عاد فرجله اليسرى فقط .

، وإن شئت  ومن فوائدها: أن العقوبة من جنس العمل . جزاء بما كسبا )) ((؛ لقوله:  وب قطع يد السارقوج

فإن  ، قطعت يده . ؛ ألنه ملا سرق والغالب أن األخذ واإلعطاء بأي يد ؟ باليمني فقل اجلزاء من جنس العمل

اجلواب على كل  بقطع ذكر الزاين فما اجلواب ؟بقطع اآللة اليت سرق ا أن توجبوا قال قائل: يلزم على قولكم 

؛ لكن حىت أيضا احلكمة املعقولة من  حال واضح لنا، الزاين ذكر اهللا له عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة

ليس كالضرر الذي يرتتب  هذا الدليل السمعي لكن حىت بالدليل العقلي الضرر الذي يرتتب على قطع الذكر

هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصالة والسالم من هذه األمة وهو ؛ ألن  على قطع اليد

؛ فلذلك مل جيب اهللا تعاىل أن يقطع ذكر الزاين بل أوجب اجللد والتغريب لغري  تكثري النسل، وحكم أخرى

بما كسبا  ((؟ من قوله: ؛ من أين أخذنا  ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية احملصن والرجم للمحصن .

؟ ألن ارب  ؛ ملاذا وجه آخر معنوي وهو أنه لو كان السارق والسارقة جمربين ما صح أن يعاقب )) نكاال من اهللا

؛ فاملهم أن يف اآلية ردا على  ال حكم لفعله حىت املكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا باإلميان فإنه ال يعترب

  د على أهل البدعة ـ احلمد هللا ـ .اجلربية وما أكثر الردو 

  إذا سرق األخ من أخيه شيئا فهل تقطع يده ؟ السائل :

  نعم يقطع . الشيخ :

  ما يقام عليه احلد لكن لإلمام أن يعذر ألن هذه املعصية ليس فيها حد . الشيخ :

  إذا حاول السارق إجراء عملية جراحية لرد يده املقطوعة فهل ميكن من ذلك ؟ السائل :



؛ ألن  ال، ال ميكن سؤال جيد يعين لو حاول السارق أن جيري عملية لرد يده هل ميكن من هذا ؟ الشيخ :

طيب لو كان قصاصا اقتص منه مث أراد أن جيري عملية لردها هل نقول القصاص حصل ؟  املقصود قطع اليد .

،  اهر أن ال لنا خبالف السرقةنعد ؟ الظ؛ لكن هل نقول إنه إذا ردها مل  القصاص حصل الشك ما فيه إشكال

 السرقة للشارع القصد فيه إتالف هذه اليد والقصاص املقصود منه أن تقطع يد اجلاين كما قطعت يد اين عليه

  أنه رد يده وعادت سليمة مائة يف املائة ما يقطع اجلاين . ؛ وهلذا لو أن اين عليه لو فرض

  وقت إخراجها من احلرز نعم . الشيخ :

  شيخ ما هو تقدير ربع الدينار اليوم ؟ ائل :الس

  ربع الدينار ؟  السائل :

  واهللا هذا خيتلف، يسأل أهل الذهب الذين يبيعون والدينار مثقال . الشيخ :

فمن تاب من بعد ظلمه فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ألم تعلم  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  )) . السموات واألرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واهللا على كل شيء قديرأن اهللا له ملك 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه  ((قال اهللا تبارك وتعاىل: ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  هل انتهينا من الفوائد ؟ إن اهللا غفور رحيم ))

، من  الكرمية: الرد على اجلربية وذلك من عدة أوجه؛ من جهة السارق ؛ من فوائد اآلية بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكرنا أن اجلزاء من جنس العمل . . جزاء بما كسبا )) ((، ومن جهة  جهة القطاعون

والنكال هنا يكون  نكاال من اهللا )) ((؛ لقوله تبارك وتعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: احلكمة يف إجياد احلدود

فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة  فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها )) ((للغري كما قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أن اهللا سبحانه وتعاىل مع كمال رمحته ورهبته فإنه  سوف ينفر عنها وال يسرق .

لكن احلدود  ها ألن ذلك عني الرمحة إذ ال ينفذه لفشت بني الناس املعاصي، شرعها وأوجب شرع احلدود وأوجبها

ومن  ؛ وهلذا يقولون إذا خال اإلنسان من الوازع الدين فإنه يقرع بالرادع السلطان . تردعهم إذا مل يردعهم اإلميان

؛ وما أكثر ما يقرتنان يف  احلكيمفوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات هذين االمسني الكرميني من أمساء اهللا ومها: العزيز 

؛ والعزيز يعين أنه ذو العزة والعزة ذكر ابن القيم رمحه اهللا هلا ثالثة  ألن ما متام السلطة وكماهلا؛ القرآن الكرمي 

  ومنها قول الشاعر: ليخرجن األعز منها األذل )) ((معاين: العزة مبعىن الغلبة ومنه قوله تعاىل: 

  فأين المفر واإلله طالب        واألشرم المغلوب ليس الغالب ؛                      



املعىن الثاين للعزة يعين أنه سبحانه وتعاىل ممتنع عن كل نقص مأخوذ من األرض العزاز يعين الصلبة اليت ال تنال 

ة هي وصفه فالعز والثالث العزة اليت هي كماله أي كمال الوصف وهو العزيز بعز  إال بقوة ومعاودة كبرية وحديدة .

؛  ، واملعىن الثاين احلكمة ؛ املعىن األول احلكم أما احلكيم فإن احلكيم مشتق من معنيني حينئذ ثالث معاين .

؛ فأما احلكم فإن  وامليم تدل على هذين، على احلكم وعلى احلكمة يعين اإلحكامالكاف احلاء و ألن هذه املادة 

؛ والنوع الثاين احلكم الشرعي؛ مثال األول قول اهللا تبارك  احلكم القدريحكم اهللا تعاىل نوعان: النوع األول 

، هذا حكم   يعين قدر (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي ))وتعاىل عن أخي يوسف: 

رعي ؛ أما احلكم الش ، إذا حكم اهللا تعاىل بالشيء كونا فالبد أن يقع كوين، واحلكم الكوين البد من وقوعه

؛ وأما قوله تعاىل:  يعين حكما شرعيا ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم )) ((فمثله قوله تعاىل يف سورة املمتحنة: 

الظاهر أا شاملة وإن كان السياق  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يؤمنون )) ((

من  ((؛ فقوله:  موم اللفظ ال خبصوص السبب؛ لكننا نقول إن العربة بع يقتضي أن املراد به احلكم الشرعي

؛  احلكم الكوين ذكرنا أنه البد من وقوعه يشمل احلكم الكوين واحلكم الشرعي . أحسن من اهللا حكما ))

؛ ألن من الناس من مل  احلكم الشرعي إذا حكم اهللا على أحد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع ؟ اجلواب ال

ثل أمر اهللا فال يلزم من احلكم الشرعي أن يقع احملكوم به ألنه شرع والشرع قد خيالف وقد حيكم مبا أنزل اهللا ومل ميت

يوافق . أما احلكمة فإا وضع الشيء يف مواضعه على حد قول بعض السلف إن اهللا تعاىل مل يأمر بشيء فيقول 

ضع األشياء يف مواضعه؛ وأنت إذا ؛ فهي و  العقل ليته مل يأمر به ومل ينهى عن شيء فيقول العقل ليته مل ينه عنه

؛ فإن أدرك ذلك عقلك فهذا املطلوب  تأملت أحكام اهللا تعاىل الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أا يف موضعه

،  ، الصالة، الزكاة جند الشرائع مطابقة للحكمة متاما: الطهارة وإن مل يدرك فسلم األمر ملن له احلكمة البالغة .

، وما أشبه ذلك كلها مطابقة للحكمة ؛ وجند أيضا األحكام الكونية مطابقة  ، صلة األرحام ، بر الوالدين احلج

ليذيقهم بعض الذي عملوا  ((ملاذا ؟  ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس )) ((للحكمة 

هي أن يرجع الناس البحر هو فساد لكنه حلكمة عظيمة و  يف فالفساد الذي يكون يف الرب أو )) لعلهم يرجعون

، وهلم جرا يعين أحكام اهللا الكونية والشرعية كلها مطابقة  إىل دينه ويكفوا عما كسبت أيديهم من املعاصي

ى على كثري من فللحكمة؛ لكن ال يلزم من كوا مطابقة للحكمة أن يفهم احلكمة كل أحد من الناس، قد خت

، ملا سألت املرأة عائشة رضي اهللا  عليك فكله إىل عامله ؛ وما خفيالناس وقد ختفى على بعض الناس دون بعض

ما بال الخائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء  : (عنها

إذا جمرد كون هذا الشيء حمكوما من قبل اهللا شرعا فإننا نعلم أنه حلكمة، جمرد   الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة )



؛ فعلنا أن نستسلم  قع ألحكام اهللا الكونية وإن كنا ال يظهر لنا املصلحة فيه فإننا نعلم أنه حلكمةكون الشيء ي

وأال حنارب وأن ال نقول كيف وال ملا ؛ ألن ذلك فيه اعرتاض اللهم إال رجال يريد أن يسأل احلكمة حىت يطمئن 

، وحكمة وضع الشيء على  نوعان: حكمة غايةاحلكمة قالوا إا  قلبه وحىت يعرف من صفات اهللا ما ال يعرفه .

،   ؛ فالصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة ، ممكن نقول صورية وغائية ؛ هذا أيضا هلا حكمة ما هو عليه

، كوا تنقطع  ، كون الصلوات مثال مخسا ويف أوقات خمتلفة هذه حكمة كونه على هذه الصورة هذا حكمة

، صالة النهار وترها املغرب وصالة الليل وترها النافلة  لليل وال صالة النهارعلى وتر هذه حكمة ال صالة ا

 ؛ هذه حكمة كون هذه األمور املشروعة لغاية أيضا حكمة، وهكذا أيضا املخلوقات هي على وضع املعروفة

من ؛ فصار احلكيم مشتق  والغاية اليت تصل إليها هذه املخلوقات الشك أا حكمة هي عليه حكمة الذي

؛ ومعىن  ؛ واحلكمة نوعان صورية وغائية ؛ واحلكم نوعان كوين وشرعي احلكم واإلحكام الذي هو احلكمة

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ والغاية منه كذلك . صورية أن وجود الشيء على هذه الصورة املعينة حكمة

، العزة يعين معناها الغلبة والشك  ختمت ا ، وأا مطابقة متاما لألحكام اليت حسن اخلتام يف اآليات الكرمية

؛ احلكمة أيضا تناسب القطع ألن فيها حكما  أن إجياد قطع األيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة

واهللا عزيز حكيم  ((فلذلك كانت اجلملة  جزاء بما كسبا نكاال من اهللا )) ((صارما وفيها أيضا حكمة بالغة 

ورأيت يف كتاب السيوطي  يطابق متاما ملا ذكر يف اآلية الكرمية من قطع يد السارق وبيان احلكمة من ذلك . ))

اإلتقان أن أعرابيا مسع قارئا يقرأ يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور 

 مث قال أعد )) واهللا غفور رحيم ((دها مرة الثانية باللفظ األول ؛ فأعا ؛ فاستنكر األعرايب وقال أعد اآلية رحيم

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا  ((؛ فأعادها مرتني أو ثالثا مث أعادها على الصواب فقال: 

ف ؛ شف كي قال اآلن أصبت ألنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم ))

 الفهم ؟ هو أعرايب ما درس لكن واضح أن اهللا سبحانه وتعاىل لو قال: واهللا غفور رحيم ما ناسب وجوب القطع

أما القطع  فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم )) ((، هذا يناسب التوبة 

، وأن ذلك  على كل يقول إن قطع األيدي وحشيةومن فوائد اآلية الكرمية: الرد  فإنه يناسب العزة و احلكمة .

فيقال بل  واهللا عزيز حكيم )) ((؛ مقولة من قوله:  يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل ليس له إال يدا وحدة

هذه عني احلكمة وعني الصواب ألنه لو ترك الناس حلصلت الفوضى وابتزاز األموال و السطو على اآلمنني فكان 

؛ وانظر إىل الشعوب اليت تطبق هذه احلدود الشرعية كيف تقل فيها اجلرمية؛  هو احلكمةقطع اليد الشك أنه 

؛ وهذا أيضا  كثرة إزهاق النفوسوعلى العكس الشعوب اليت ال تطبقها؛ وهذا قول القائل إن قتل القاتل يعين  



ألن من هم  ؛ يه حياةالقصاص هو احلياة يف الواقع لنا ف ولكم في القصاص حياة )) ((مصادم لقوله تعاىل: 

؛ لقول اهللا تعاىل:  بالقتل مث ذكر أنه سيقتل امتنع وكف عن القتل، مث ليعلم أن املقتول ظلما البد أن يقتل قاتله

سلطانا شرعيا بأن له القصاص وسلطانا قدريا بأن اهللا تعاىل  ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا )) ((

؛ وهذا شيء مشاهد دائما يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأيت بقدر اهللا  ميكن من العثور على هذا القاتل حىت يقتل

؛  أي قدريا وشرعيا وكأن األمر حاصل والبد فقد جعلنا لوليه سلطانا )) ((، وهذا داخل يف قوله:  عزوجل

كأنه قال البد أن يقتل أي ويل املقتول ظلما ولكن ال يسرف يف القتل   فال يسرف في القتل )) ((وهلذا قال: 

وذلك ألن ويل املقتول ظلما قد تأخذه احلمية والغضب فيسرف يف القتل فنهى اهللا عن ذلك وجعل األمر قصاصا 

تعم من هذه شرطية وهي عامة  لمه ))فمن تاب من بعد ظ ((فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ))  : ((لو قي .

؛ يدخل فيها السارق أو ال ؟  السارق وغري السارق، كل إنسان يتوب من بعد ظلمه ويصلح فإن اهللا يتوب عليه

؛ فإذا كان من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه؛  يدخل من باب أوىل ألا يف سياق احلكم على السارق

الفائدة أن السارق قد تقطع يده واحلد هنا يكفر ما سبق من  اقطعوا أيديهما ))ف ((والفائدة من هذا بعد ذكر 

، البد أن  ؛ ألنه مل يتب ذنب لكنه يف قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنت له الفرصة فهل يتوب اهللا عليه ؟ ال

؛ فال يقال إنه قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من فعل شيئا من هذه أو قال يراد وأصيب به يف  يتوب

وهي فائدة لعلكم تلحقوا يف  جزاء بما كسبا )) ((الدنيا فإنه كفارة له يعين احلدود كفارة كما يدل عليه أيضا 

فمن  ((اهللا عليه اجلزاء؛ فنقول اآلية الثانية  وال يرضى جزاء بما كسبا )) ((فوائد اآلية أن احلدود كفارة لقوله: 

، القطع يكفر ما مضى لكن إذا   هي فيمن تاب من بعد إقامة احلد عليه بالقتل تاب من بعد ظلمه وأصلح ))

؛ ألنه مل يتب إىل اهللا، ومثله من قتل  كان من نية هذا السارق أنه إذا تسىن له السرقة فهل يتوب اهللا عليه ؟ ال

صاصا أيضا لو كان يف قلبه إنه ما تاب من الفعلة اليت فعلها وأنه لو تسىن له أن يقتل أحدا قلته فإن القصاص ق

إذا لو قال قائل: هل اآلية تعارض  ال يكفر عنه ألن هذا فيما بينه وبني اهللا وهو مل يتب فيما بينه وبني اهللا .

، وأما ما يبقى يف قلبه من إرادة  رة أليش ؟ ملا سبق ومضىاجلواب ال، احلدود كفا يف أن احلدود كفارة ؟احلديث 

؛ ألن املعصية إن تعدت إىل  ظلما، ظلم نفسه وظلم غريه فمن تاب من بعد ظلمه )) ((املعصية فإنه مل يتب 

؛ وإن كانت خاصة باللسان ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس وعجبا  الغري ففيها ظلمان ظلم النفس وظلم الغري

ن املسكني أن يقدم على املعصية وهو يعلم أنه بذلك ظامل لنفسه ولو أن أحدا أراد أن يظلمه لكان يدافع لإلنسا

من  ((عن نفسه ومينع من الظلم فكيف ال يدافع عن نفسه بنفسه ؟ ولكن اهلواء يعنيه وينصره؛ املهم إن قوله: 

صلح ما فسد بظلمه ألن الظلم يفسد أي أ أصلح )) ((وقوله:  يشمل ظلم نفسه وظلم غريه . بعد ظلمه ))



فاملعاصي تفسد من ترك ثالث جمع تهاونا طبع اهللا على قلبه )  (القلب كما قال النيب عليه الصالة والسالم: 

 فإن اهللا يتوب عليه )) (( ((وقوله:  ، واإلصالح بتحقيق التوبة والعمل الصاحل . فإذا أصلح فإن اهللا يتوب عليه

؛ واعلم أن هللا تعاىل على عبده توبتني؛ التوبة األوىل التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية  أي يقبل توبته يتوب عليه ))

تاب عليهم قبل أن يتوبوا أو بعد ؟ قبل  ثم تاب عليهم ليتوبوا )) ((؛ فمن األول قوله تعاىل:  قبوهلا من التائب

وجل؛ وأما قبول  اهللا يوفق اإلنسان للتوبة فيتوب إىل ربه عز هذه التوبة توبة التوفيق أنليتوبوا ))  ((بدليل قوله: 

) فإن اهللا يتوب عليه ) ((وهو مثل هذه اآلية  وهو الذي يقبل التوبة عن عباده )) ((التوبة فمثل قوله تعاىل: 

لقوله:  أن تكون مبعىن يوفقه التوبة ؟ ال يصح، ال؛ (( فإن اهللا يتوب عليه ))توبته؛ وهل يصح يف هذا أي يقبل 

فإن اهللا  ((أي من هذا الظلم الذي تاب منه  فإن اهللا يتوب عليه )) ((فهو اآلن قد وفق  فمن تاب )) ((

حنن قلنا أصلح ما فسد بظلمه وذلك  فمن تاب وأصلح )) ((طيب قوله:  . يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم ))

إن اهللا  (( ، هذا هو اإلصالح والبد منه. بتدارك الواجب إن أمكن تداركه وباإلقالع عن احملرم فال يستمر عليه

من أجل طمأنينة  إن اهللا غفور رحيم)) ((، مجلة مؤكدة بأيش ؟ بإن  اجلملة هنا مجلة مؤكدة غفور رحيم ))

مقرتنان كثريا هذان امسان كرميان من أمساء اهللا  غفور رحيم )) ((وقوله:  مل تذهب سدى .العبد التائب بأن توبته 

؛ فاألول غفور يعين والثاين رحيم يعين يوصل اخلري  ؛ ألن باألول زوال املكروه وبالثاين حصول احملبوب يف القرآن

نقول الظاهر  شبهة أو صيغة مبالغة ؟ الغفور هنا اسم فاعل أو صفة م إىل عباده مبقتضى رمحته سبحانه وتعاىل .

لكن  غافر الذنب وقابل التوبة )) ((، اسم الفاعل مثل قوله:  ، وليست اسم فاعل واهللا أعلم أا صيغة املبالغة

؛ فما أكثر ما يغفر اهللا  هذه صيغة مبالغة وجاءت بصيغة املبالغة لكثرة غفران اهللا تعاىل لعباده وكثرة من غفر هلم

 ؛ فلهذا جاءت هذا االسم بصيغة املبالغة . ملا شرع لنا من أسباب املغفرة وما أكثر الذين غفرت ذنوم لنا ذنوبا

؛ وإمنا قلنا هذا من أجل أن يطابق الوصف  ، هذا معناها فما هي املغفرة ؟ املغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه

املغفر هو ما يغطي به املقاتل رأسه يتقي به السهام املعنوي للوصف احلسي ألم يقولون إا مشتقة من املغفر و 

وإذا تأملت املغفر وجدت أنه حصل به أيش ؟ شيئان: السرت والوقاية ؛ إذا الغفور معناه الساتر لذنوب عباده 

الواقي هلم من عذابه، وما أكثر الذنوب لو أن اهللا تعاىل اطلع الناس على ذنوبنا لكان كما قال القحطاين رمحه 

  يف النونية: اهللا

  ألبى السالم علي من يلقاني   واهللا لو علموا خبيء سريرتي                   

هجر لكن من لطفه عزوجل أنه يسرتها ويف النهاية يعين لو أن اهللا سبحانه وتعاىل كشف الذنوب لكان اإلنسان ي

أن اهللا تعالى يوم القيمة يخلوا بعبده المؤمن وحده ويقرر  (ال يعاقب عليه كما جاء يف احلديث الصحيح 



، يقر ما يستطيع أن ينكر فيقول اهللا له قد سترتها عليك في  بذنوبه يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا

ذو رمحة بالغة قال اهللا  رحيم أي ذو رمحة عقيك عذاا وعقوبتها مع سرته .الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) 

والرمحة صفة حقيقة ثابتة هللا عزوجل بالقرآن والسنة وإمجاع  فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة )) (( تعاىل:

السلف؛ وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على اهللا بعقوهلم وتركوا الكتاب والسنة؛ ألن من أصول عقيدم 

اقتضى إثباته وجب إثباته وما مل يقتضي نفيه أن تلقي الصفات من العقول فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه وما 

، قالوا ألنه  وال إثباته توقفوا يف، ويقول شيخ اإلسالم إم انقسموا يف قسمني، بعضهم توقفوا فيه وأكثرهم نفاه

البد من دليل إجيايب على ثبوته وأنت ترى أن هذا األصل اخلبيث يستلزم تنكري ما جاء يف القرآن وإثبات ما مل 

، وإذا نفى  ؛ ألم إذا قالوا إذا أثبت العقل شيئا أثبتناه يعين سواء يوجد يف الكتاب والسنة أم ال القرآن يأت يف

؛ هذا يف معبودهم وإهلهم يتصرفون هذا التصرف؛ والشك أن اإلنسان إذا تأمل هذه القاعدة اخلبيثة  شيئا نفيناه

؛ حنن نؤمن بأن هللا  ذلك تأويال لكان األمر خطريا جدالوجدها خطرا عظيما ولو ال أم يعذروم بأم قالوا 

، هم ال ينكرون الرمحة يعين إنكارا يعين أم ينكروا إنكار تكذيب لكنهم ينكروا إنكار تأويل  تعاىل رمحة

، لو أم أنكروها إنكار تكذيب لكفروا ألن هذا تكذيب للخرب لكنهم ينكروا إنكار تأويل  ولذلك مل يكفروا

 ؛ إما الثواب وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن اهللا عز ، الرمحة هي الثواب أو إرادة الثوابقولون إن الرمحةوي

؛ لكن هم يقرون باإلرادة يثبتون اإلرادة اليت هي  وجل خملوق عن بائن اهللا، وإرادة الثواب صفة يف ذات اهللا

؛ اإلرادة  ي وينكرون الرمحة مع أن طريقها واضحإحدى الصفات السبع؛ وعجبا أم يثبتون اإلرادة بطريق خف

    يقولون حنن نستدل بأن اهللا مريد بالتخصيص يعين


